
VAN 
LONDEN

NAAR 
BRISTOL

THE GREAT WEST WAY 

Afslaan, verdwalen 
en weer  doorgaan

Londen

Neem metropolitisch London aan de ene kant en funky Bristol aan 
de andere kant en toer vooral niét in een rechte lijn van A naar B. 
The Great West Way in Engeland is gemaakt om af te dwalen en in 
rustig tempo al die verborgen pareltjes on the way te ontdekken. 
Deze kan op je verlanglijst!
TEKST TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE MARLOES BOSCH  MET DANK AAN VISITBRITAIN.NL EN VISITWILTSHIRE.COM
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’C‘Come back for a brew!’ De receptioniste van camping 
Salisbury roept het ons lachend na. Dat gaan we 
doen, maar nu nog even niet. Het is nog net iets te 
vroeg op de dag voor een lokaal biertje. En daarbij: 
we hebben een veel te druk programma om aan de 
bar te hangen. 
Zoals de kathedraal bekijken in Salisbury, met de 
hoogste spits van het land en een origineel exem-
plaar van het beroemde vrijheidsdocument Magna 
Carta. Over de zaterdagmarkt slenteren. Of op de 
fiets naar het wereldberoemde Stonehenge. Het 
klopt, wat de hartelijke dames van receptie al hadden 
verteld: op deze camping zeg je bij aankomst dat je 
één nachtje blijft, maar het worden er altijd twee. 
Kwestie van gewoon te veel te zien en te doen in de 
buurt. En met ‘de buurt’ bedoelen we De Weg, of spe-
cifieker: de Great West Way. Op deze route blíjf je 
bezig. Elke zijweg lonkt. Elke heuvel intrigeert en elk 
bewegwijzeringsbordje trekt. Richting het noorden 

Van de gebaande paden 
De Great West Way ontstond in het dorp Wilt-
shire. Daar kwamen ze op het idee om een 
route te maken tussen oost en west, om zo rei-
zigers te stimuleren om meer paden te verken-
nen dan alleen die leiden naar usual suspects 
als Stonehenge en Castle Combe. 
TIP: Houd bij het rondtoeren in gedachten dat 
je hier links rijdt (na een paar dagen ben je 
daar aan gewend) 
En dat het bord met maximale snelheid in 
miles staat aangegeven: ‘50’ betekent hier 
dus... 80 kilometer. 

of, zoals vandaag, juist meer naar het zuiden. Terwijl 
we vanochtend juist van plan waren om naar het 
wésten te gaan. Dat de route officieel wordt neerge-
zet als 125 mile (ruim 200 kilometer), klopt als je in 
vogelvlucht rekent, maar in de praktijk kun je er het 
dubbele of driedubbele van maken. 

Tuttig aan de thee 
We begonnen de route helemaal oostelijk, op cam-
ping Chertsey, vijftig treinminuten van London. Daar, 
in de buurt van onder meer de beroemde Savill tuinen 
en het Windsor Great Park, voelden we ‘m al: de lan-
delijke rust die zo kenmerkend is aan deze omgeving. 
De loomheid van het glooiende grijs-groen-gele land-
schap. De soms kronkelige wegen die leiden langs 
velden, door bossen en door dorpjes als het schattige 
Henley on Thames en Pewsey. 
Als we later die middag bij Teashop by the Canal een 
high tea bestellen en bijkomen van al dat toeren (toe-
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Het grote raadsel van de stenen
‘Stonehenge’ oftewel vrij vertaald, ‘steen-heftruck’. Op deze wereldberoemde plek draait het maar om één 
vraag: hoe zijn die enorme stenen hier terecht gekomen en waarom zijn ze juist zo neergelegd? De meningen 
zijn er nog steeds over verdeeld, wel lijkt inmiddels bekend dat ze uit ongeveer 2500 vóór Christus stammen. 
Zelf gaan ervaren en dan vroeg in de ochtend, om zo de enorme drommen andere toeristen te mijden. 

Marlborough

Ut fuga. Arumet eium 
ipsae lab is vidipicilit 
ressequatur, que num 

remporerum

Avebury
Salisbury

gegeven: óók van dat links rijden – best wennen), 
voelen we ons op en top Engels. Totdat we ontdekken 
dat er ook nog zoiets bestaat als een afternoon tea, 
een sparkling afternoon tea (met prosecco) en een 
cream tea – ‘classic of savoury?’ Nou ja, hoe het ook 
heet: lekker zijn al die scones en shortbreads op dat 
prachtig gebloemde, tuttige servies in elk geval. 

Pareltje
Wie afdwaalt ontdekt het meest, het zou zomaar een 
tegeltjeswijsheid kunnen zijn. Wij hebben het inmid-
dels helemaal in de vingers: afdwalen is key tijdens 
deze reis. En zo ontdekken we dat er behalve must 
see Stonehenge (zie kader) een misschien wel indruk-
wekkendere, duizenden jaren oude nederzetting is te 
zien. Die van Old Sarum, waar ooit het gelijknamige 
kasteel stond. Wandel over de oude overblijfselen van 
de twaalfde eeuwse kasteelmuren en geniet van het 
uitzicht, met in de verte de kathedraal van Salisbury. 

Wiltshire
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Resi Lankester
Het mysterieuze, eeuwenoude Stonehenge blijft fascineren 

Resi Lankester

Resi Lankester
<<<<De dorpjes onderweg: alsof je in een ansichtkaart stapt

Resi Lankester
 High tea, afternoon tea of cream tea, anyone? >>



Misschien komt het door het ontbreken van de drom-
men toeristen dat we het verleden hier echt voelen 
en even later volledig ontspannen teruglopen naar de 
auto. In ons vakantiedagboekje komt Old Sarum in 
elk geval bij de categorie ‘verborgen pareltjes’. 

Insta-waardig
Ook al zo’n ontdekking: Engelse wijn. We spotten ‘m 
al bij de hebberig makende supermarkt Cobbs 
(inslaan die lemond curd, blauwe kazen en ander 
lokaal lekkers). 
Bij a’Beckett’s Vineyard kun je het met eigen ogen 
ervaren: proeven en ronddwalen door de wijngaar-
den. Vanaf daar is het maar een half uur rijden naar 
wat een van de meest gefotografeerde oftewel Insta-
waardige locaties in de buurt is: het dorp Castle 
Combe. Dat overigens geen ‘castle’ heeft, dus ga daar 
niet naar op zoek. 
Vooral dat ene bruggetje, waar non-stop mensen sel-
fies zitten te maken is foto-spot nummer 1. Denk alle 
iPhones en selfiesticks even weg en je waant je zo 
weer rond 1600 – niet moeilijk, want oudere huizen 
staan hier simpelweg niet.  

Bath
We zijn na dagen toeren in het knusse Engelse volle-
dig verslingerd geraakt aan high tea-tentjes. In Bath 
doen we een vreugdedansje als we al na vijf minuten 
rondwandelen in het centrum het over the top-roze 
Sweet Little Things tegenkomen. Kijk vooral beneden 
bij de toiletten naar de met tweeduizend roze kunst-
rozen beplakte muur. Hier komen we aan de praat 
met twee zussen die hun vader net op een ballon-
vaart over Bath hebben getrakteerd. Ze komen uit de 
buurt van Bristol en vertellen enthousiast over het 
plattenland daar. ‘Neem de Strawberry Lane, dat was 
vroeger een treinspoor, nu een mooie fietsroute.’ We 

Must sees 
Highclere Castle: dit ís 
Downton Abbey, het ver-
blijf van de familie in de 
serie.  
Avontuurlijk: bekijk het 
kasteel (eerst) van een 
afstandje door naar 
Beacon Hill te rijden. Zoek 
naar de ingang van het 
wandelpad en klauter via 
een bijzondere ‘trap’ van 
boomwortels in een kwar-
tiertje de heuvel op (261 
meter).
i highclerecastle.co.uk 

Lacock Abbey: op meer-
dere plekken in en rond de 
abdij herkennen fans film-
locaties van Harry Potter. 
Voor Downton Abbey zijn 
er opnames gemaakt in 
het dorp Lacock. Loop daar 
vooral even rond en lunch 
bij de middeleeuwse ‘Inn’ 
Sign of the Angel. In de 

Bristol
Bath
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zomer is het genieten in de 
binnentuin met riviertje.  
i nationaltrust.org.uk/fea-
tures/downton-abbey-
comes-to-lacock

Bath is braaf: bekend om 
met name de thermen 
waar de Romeinen aan het 
begin van de eerste eeuw 
op af kwamen. In deze 
enige Unesco werelderf-
goed-stad van het land 
waan je je in een levend 
museum. 
i visitbath.co.uk

Bristol is de tegendraadse 
alternatieveling en syno-
niem voor bijzondere, poli-
tiek geëngageerde 
kunstenaars als Banksy.
We wanddelen in Bristol 
rond en ontdekten op het 
kunstenaarsbolwerk 
Hamilton House een 
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Resi Lankester
Ronddwalen door de wijngaarden

Resi Lankester
Heel Engels, maar toch anders, dat is Bristol

Resi Lankester
Deze weet ik niet zeker… Ik denk Lacock…even aan Marloes vragen? 
Heb haar al wel gemaild maar geen reactie nog

Resi Lankester



1 Stonehenge Touring 
Park

Alle verschillende soorten 
bomen, bosjes, struiken en 
planten op het terrein en de her 
en der geplaatste houten pick-
nicktafels geven de camping 
een gezellig huiselijke sfeer. Na 
tien uur ‘s avonds moet het hier 
stil zijn, dus ideaal voor rustzoe-
kers. Leuke details, zoals de 
eieren die klaar staan in de 
gemeenschappelijk keuken voor 
20 pence per stuk, zorgen dat je 
je er helemaal thuis voelt. 
Handig om te weten: toen wij er 
waren had je voor de douches 
muntjes van 20 pence nodig. 
Receptie heeft beperkte 
openingstijden. Gratis wifi, 
maar de kwaliteit is niet erg 
goed. Geen dinermogelijkheden 
op de camping zelf, maar de Bell 
Inn pub is vlakbij.
adres Orcheston, GB-SP3 4SH 
Salisbury
open het hele jaar 
terrein kleine, landelijk gelegen 
familiecamping in de vlakte van 
Salisbury. Er zijn enkele plaatsen 
met afgebakende verharde 
ondergrond en de overige 
plaatsen zijn niet afgebakend, 
totaal 30 staanplaatsen.
boeken anwbcamping.nl/67468

2 Camping Salisbury 
Club Site

Het heeft zo op het eerst gezicht 
alles weg van een trekkerscam-
ping, maar deze camping hééft 
iets. Het is het weidse uitzicht, 
de gezellige mix van tent-
caravan-camper op het terrein 
en de enthousiaste receptio-
nisten die maken dat je hier 
toch even wat langer blijft. 
adres Hudson’s Field, Castle 
Road, GB-SP1 3SA Salisbury
i campingandcaravanning- 
club.co.uk
open het hele jaar 
Terrein vlak, met 150 staan-
plaatsen. Geen bomen en daar-
door een weids gevoel, mede 
door het uitzicht op de eeuwen-
oude nederzetting Old Sarum.

3 Camping & Caravan-
ning Club Site 

Chertsey 
Middelgrote camping aan de 
Theems en op maar 50 minuten 
met de trein naar Londen. Een 
fijne uitvalsbasis om de stad te 
verkennen of juist de natuur in 
te gaan: met een boot de 
Theems over of te voet het 
‘Nature Trail’ verkennen.
adres Bridge Road, GB-KT168JX 
Chertsey
open het hele jaar 

Afstand vanaf Utrecht 
Londen 503 kilometer

Websites
i greatwestway.co.uk
i  abecketts.co.uk
i  teashopbythecanal.co.uk
i  english-heritage.org.uk/

visit/places/old-sarum
i  english-heritage.org.uk/

visit/places/stonehenge
i cobbsfarmshops.co.uk/

cobbs-hungerford
i  nationaltrust.org.uk/lacock
i thestrawberryline.org.uk

Praktisch
i  anwb.nl/vakantie/ 

grootbrittannie

Info

Campings

Zoek en boek!
ga naar anwb.nl/camping

The Great West Way
Per boot... bijvoorbeeld in New-
bury, waar 29 ‘narrowboats’ 
rondvaren over het Kennet & 
Avon kanaal. i Jubilee.katrust.
org.uk
Dit kanaal is 140 kilometer lang 
en linkt Londen met het Bristol-
kanaal. Onderweg kom je onder 
meer door het mooie, heuvel-
achtige Cotswolds.

Meer vaartips: i canalrivertrust.
org.uk  Klik vervolgens op 
enjoy-the-waterways 

The Great West Way kun je 
prima met de auto, camper 
of caravan berijden, maar je 
kunt onderweg ook even 
van voertuig wisselen, bij-
voorbeeld: 

Per fiets of lopend... van 
Bristol naar Bath; ruim 23 
kilometer over een zo goed 
als vlak en autovrij pad. 
i sustrans.org.uk Klik op 
national-cycle-network 

kaart volgt
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